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1. UVOD 

 

Strategija gastronomije Slovenije (Maribor, 2006) je vplivala na razvoj tega turističnega 

produkta. Slovenija ima od tega leta kulinarično piramido, ki jo sestavlja 24 regij s 186 

razpoznavnimi nosilnimi jedmi. Temu modelu so v naslednjih letih sledila že nekatera lokalna 

in regionalna okolja in določila temelje njihovih kulinaričnih razpoznavnosti (npr. območje 

Rogle in Pohorja, Zgornjesavska dolina). V okviru turistične, tudi državne idr. promocij so se 

začele izvajati sistematično in predvsem strokovno argumentirano posamezne kulinarične 

vsebine. Temeljni slogan »Okusiti Slovenijo« se že skoraj dosledno izvaja in ima ustrezne 

aplikacije tudi  v posameznih lokalnih in regionalnih vsebinah ter celo pri posameznih jedeh. 

Leta 2011 je zelo uspešno zaživela nova kolektivna blagovna znamka in skupina »Gostilna 

Slovenija«, ki ima prav v osrednji Sloveniji največ članov. Spremenila se je ponudba in 

postrežba na kongresnih prireditvah, kjer pa vsi izvajalci kulinaričnih vsebin še vedno ne 

sledijo usmeritvam, določenim v Strategiji in naboru razpoznavnih jedi Slovenije. Velik 

zaostanek je tudi v kulinarični ponudbi hotelov, kjer še zlasti izstopajo hotelski zajtrki in 

ignoriranje lokalnih produktov ter njihovih dobaviteljev v vseh obrokih. Leta 2011 je bila 

izdelana dobra Strategija razvoja in trženja turizma za regijo Osrednja Slovenija, kjer pa so 

kulinarične in gastronomske vsebine močno podcenjene.  

 

Za osrednjo Slovenijo mora biti temeljno izhodišče v sonaravnem in vzdržnem (trajnostnem) 

razvoju kulinarične ponudbe oz. gastronomije v celoti. Strokovna preučenost prehranske 

kulturne dediščine in sodobnosti na tem območju je le delna. Le nekaj občin je razmeroma 

dobro predstavljenih s strokovnimi raziskavami, drugod pa zadeve temeljijo le na naključnih 

izborih jedi in odločitvah po občutkih turističnega ljubiteljstva. Zato bo med temeljnimi 

ukrepi treba izvesti določitev značilnih in razpoznavnih jedi za posamezne občine oz. potrditi 

že izbrane (v okviru delavnic) in jih vključiti v dosledno turistično promocijo ter kulinarično 

ponudbo krajev, območij in posameznih gostinskih hiš. V pričujoči strategiji sicer navajamo 

nabor značilnih jedi za občine, kjer smo izbiro jedi lahko izvedli iz predhodnih raziskav.  

 

2. OBČINE OSREDNJE SLOVENIJE 

 

- Ljubljana 

- Dol pri Ljubljani 

- Domžale 

- Trzin 

- Mengeš  

- Vodice 

- Komenda 

- Kamnik 

- Lukovica 

- Moravče 

- Litija 

- Šmartno pri Litiji 

- Ivančna gorica 
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- Dobrepolje 

- Velike Lašče 

- Grosuplje 

- Škofljica 

- Ig 

- Borovnica 

- Logatec 

- Vrhnika 

- Horjul 

- Log - Dragomer 

- Brezovica 

- Dobrova - Polhov Gradec 

- Medvode 

 

3. OBČINE OSREDNJE SLOVENIJE IN NJIHOVE ZNAČILNE, RAZPOZNAVNE 

JEDI 

 

Ljubljana 

- Všenat zelje in kisla repa 

- Goveji pekljani jezik 

- Unionski »hopel-popel« 

- Goveja juha z različnimi ponvičniki 

- Pražen krompir s kuhanim  govejim repom, smetanovim ali jabolčnim hrenom 

- Žabji kraki 

- Leteči žganci (=ocvrta piščančja bedra in perutnice) 

- Motovilec z jajci 

- Ljubljanska jajčna jed (recept iz leta 1868) 

- Štokfiš (=polenovka) s krompirjem (božična in postna jed) 

- Mušelni (gratinirana jed v školjčnih lupinah) 

- Šmarnogorski ričet 

- Janška vezivka 

- Ljubljanski burek in pica burek 

- Štruklji za 4 letne čase (različni nadevi: skuta, orehi, pehtran, jabolka – glede na sezonskost 

živil) 

- Potice za 4 letne čase  

- Ljubljanski štrukelj (recept iz leta 1868) 

- Ljubljanske skutne palačinke 

- Bellevue ali Tivoli rezina 

- Torta »Ljubljana« (v razvoju!) 

- Fige Prešernove 

- Jagode in borovnice iz Janč 

- Naravni jabolčni sok iz Janč 

- Šmarnogorski čaj 

- Pivo Union 
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- Pivo Kratochwill 

 

Dol pri Ljubljani 

- Pečena telečja krača (v navezavi na turistično kmetijo »Pr Krač«) 

 

Domžale 

- Ocvrt piščanec z Rov 

- Domžalski »šobelj« 

- Značilna jed domžalskih slamnikarjev 

- Lenčkove kremne rezine 

- Pivo Adam Ravbar 

 

Trzin 

- Trzinska klobasa 

 

Mengeš  

- Bizgec 

- Mengeški flancat (kvašeni flancat s štirimi zarezami) 

 

Vodice 

- Vodiške preste 

 

Komenda 

- Vampi golaž 

- Svinjska pečenka, pražen krompir 

 

Kamnik 

- Velikoplaninski sir »trnič« 

- Značilna jed kamniških meščanov(jed izberejo sodelavci Muzeja Kamnik) 

- Kamniški ženof in gorčica 

- Tuhinjske postrvi 

- Kamniška klobasa 

 

Lukovica 

- Rokovnjaška jed 

- Značilna jed iz Kersnikove graščine 

- (Inovativna) jed z medom 

- Trojanski krofi 

- Pivo »Rokovnjač« 

 

Moravče 

- Nadevane telečje prsi (Gostilna Marija Peterka, Drtija) 

- Ajdova jed (ajda iz Rotarjevega mlina, Dobrava) 

- Moravški ovčji sir 
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- Detelova kava 

 

Litija 

- Jetrna klobasa 

 

Šmartno pri Litiji 

- Jed iz Valvasorjevega jedilnika 

 

Ivančna gorica 

- Jed s sladkovodnimi ribami 

 

Dobrepolje 

- Potice iz pekarne Blatnik 

  

Velike Lašče 

- Pehtranova in orehova potica, ocvirkovka (Gostilna pri Kuklju) 

- Poprtnik 

 

Grosuplje 

- Paleta kruhov in pleteno srce Pekarne Grosuplje 

 

Škofljica 

- Jed(i) koliščarjev 

 

Ig 

- Divjačinske jedi (fazan, zajec, divji prašič, srna) 

- Ižanski močnik 

 

Borovnica 

- Jed iz ameriških borovnic (pogača, pita idr.) 

 

Logatec 

- Koruzna polenta (»žganci«), jota 

- Sadno žganje, tepkovec; tepke in jabolčni krhlji 

 

Vrhnika 

- Šara (s špehovko) 

- Štruklji s suhimi slivami 

- Orehovi štruklji in sveže češnje (izrazito sezonska jed, vezana na Cankarja) 

- Prešce 

- Značilna samostanska jed iz samostana v Bistri pri Vrhniki 

- Cankarjevi bobi 

- Ivanova kava (=Cankar) 
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Horjul 

- Šara 

- Drobnjakovi štruklji 

 

Log – Dragomer 

- Buhteljni 

 

Brezovica 

- Telečja ali zajčja obara, ajdovi žganci 

- Bezgov sok (iz bezgovih jagod) 

 

Dobrova - Polhov Gradec 

- Jedi z medom in iz medu: Blagajev medenjak, medeni kruh, čokolada z medom 

- Krompirjeva mešta 

- Ajdovi žganci s kašo 

- Fižol z jabolčnimi krhlji 

- Siri sirarstva Orešnik 

- Nojeve klobase 

- Blagajev medenjak 

- Blagajev zeliščni čaj (čeprav gre tu za pijačo in ne jed!) 

- Koruzna torta 

- Jabolčna potica 

- Hruškova potica 

- Čokolada z medom 

 

Medvode 

- Kranjska klobasa in jedi s kranjsko klobaso (Hiša kulinarike Jezeršek)  

- Ocvrta bikova jajca (Slavkov dom) 

- Koline in pečenka (Dobnikar, Katarina) 

- Jedi iz teletine (Pirniče se imenujejo »Telečje«) – telečja lica, telečja jetra (Gostilna Mihovc) 

 

4. KULINARIČNA TIPOLOGIJA OSREDNJE SLOVENIJE 

 

4.1. Zelenjavne jedi, jedi iz okopavin 

- Pražen krompir 

- Trnovska ledenka 

- Motovilec 

- Ljubljanska zelje (»všenat zelje«) in repa 

- Zelena koleraba 

- Jota 

- Krompirjevi žganci 

- Krompirjeva mešta 

- Fižol z jabolčnimi krhlji 
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4.2. Mesne jedi 

- Goveji pekljani jezik 

- Ocvrta bikova jajca 

- Vampi in golaž (= »Malo mešano«) 

- Kranjska klobasa 

- Trzinska klobasa 

- Kamniška klobasa 

- Jetrna klobasa 

- Koline 

- Kuhana govedina 

- Jedi iz teletine 

- Pečena telečja krača 

- Nadevane telečje prsi 

- Mušelni 

- Svinjska in druge pečenke 

- Domžalski šobelj 

- Nojeve klobase 

 

 

4.3. Ribje jedi 

- Izbor jedi s sladkovodnimi ribami (postrv, krap, ščuka) 

- Štokfiš ali polenovka s krompirjem in zeljem 

- Žabji kraki 

- Tuhinjske postrvi 

 

4.4. Močnate jedi, kruh 

- Ljubljanska jajčna jed 

- Ljubljanski burek in pica burek 

- Ljubljanski štrukelj 

- Koruzna polenta 

- Pica 

- Drobnjakovi štruklji 

- Ajdovi žganci 

- Ajdovi žganci s kašo 

- Cankarjevi bobi 

- Mengeški flancat 

- Ižanski močnik 

- Orehovi štruklji in sveže češnje 

- Štruklji s suhimi slivami 

- Prešce 

- Janška vezivka 

- Poprtnik 
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4.5. Mlečne jedi 

- Velikoplaninski »trnič« 

- Skuta, siri, kislo mleko 

- Moravški ovčji sir 

- Siri sirarstva Orešnik 

 

4.6. Juhe, enolončnice 

- Goveja juha z rezanci ali ponvičniki 

- Šmarnogorski ričet 

- Unionski »hopel-popel« 

- Mengeški »bizgec« 

- Šara 

- Telečja ali zajčja obara 

 

4.7. Priloge 

- Jabolčni, jajčni ali smetanov hren 

- Zelje 

- Repa 

- Sladko ali »posiljeno« zelje 

- Kamniški ženof in kamniška gorčica 

 

4.8. Perutnina 

- Leteči žganci 

- Ocvrti piščanec iz Rove 

 

4.9. Divjačinske jedi 

 

4.10. Kruh, pogače 

- Janška vezivka 

- Poprtnik 

- Vodiške preste 

- Kruh in pleteno srce iz Pekarne Grosuplje 

- Medeni kruh 

 

4.11. Sladice 

- Fige Prešernove 

- Ljubljanski štrukelj 

- Štrudelj ali zavitek (glede na letne čase) 

- Ljubljanske skutne palačinke 

- Štruklji za 4 letne čase (lahko tudi slani kot priloga) 

- Potice za 4 letne čase 

- Potice iz Pekarne Blatnik 

- Bellevue ali Tivoli rezina 
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- Pralineji (potrebno še razviti s firmo »Lucifer« in sicer Urška in povodni mož, Makalonca, 

Tromostovje idr.) 

- Trojanski krofi 

- Buhtlji 

- Blagajev medenjak 

- Lenčkove kremne rezine 

- Čokolada z medom 

 

4.12. Sadje in gozdni sadeži 

- Jabolka, hruške, kostanj, jagode, gozdni sadeži (borovnice, gobe) 

- Jed iz ameriški borovnic 

- Suho sadje 

- Sveže češnje in orehovi štruklji 

 

4.13. Pijače 

- Zeljnica 

- Repnica 

- Jabolčnik ali mošt 

- Bezgov sok 

- Jabolčni kis 

- Šmarnogorski čaj 

- Pivo Union, Adam Ravbar, Kratochwill, Rokovnjač 

- Sadno žganje 

- Tepkovec 

- Naravna izvirska voda 

- Detelova kava 
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5. KULINARIČNA PIRAMIDA OSREDNJE SLOVENIJE IN SLOGAN 

 

 
 

5.1. Podnožje kulinarične piramide 

Podnožje piramide sestavlja vse kulinarično bogastvo osrednje Slovenije. Torej vsa kulturna 

kulinarična dediščina (npr. koliščarske jedi, jedi Emoncev, jedi srednjeveških mest in gradov, 

…) in sodobne kulinarične posebnosti (inovativne jedi, jedi Balkana, jedi drugih kulturnih 

okolij, …). Tu so zbrane jedi vseh geografskih okolij in različnih družbenih skupin v različnih 

obdobjih zgodovinskega razvoja ter v sodobnosti. 

 

5.2. Osrednji del kulinarične piramide 

Ta del piramide predstavlja prvo selekcijo jedi oz. izbor jedi, ki so nosilne ali reprezentativne 

za posamezne občine osrednje Slovenije. Navedli smo jih pod točko 3. Pri nekaterih občinah 

bo verjetno treba izvesti še posebne delavnice, na katerih bi dokončno izbrali ali potrdili 

določeno jed. 
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5.3. Vrh kulinarične piramide 

 

Vrh kulinarične piramide je reprezentativni izbor jedi, ki naj bi v prihodnje predstavljale 

osrednjo Slovenijo.  Odločili smo se, da to ne more biti le ena jed (podobno kot na ravni 

Slovenije). Z izborom opozarjamo na kulinarično pestrost in različnost, ki sta temeljni 

značilnosti osrednjega dela Slovenije. Izbrane jedi so naslednje: 

 

- Kranjska klobasa s kisli zeljem in repo 

- Pražen krompir (z izbrano mesno zelenjavno prilogo) 

- Mešana sveža solata 

- Sladki štruklji in potica, torta »Ljubljana« (vnese se v celostno podobo, ko bo projekt 

»Torta Ljubljana« zaključen in sicer se zamenja s štruklji) 

 

Navedene jedi predstavljajo izhodišče za razpoznavnost celostne podobe kulinarike osrednje 

Slovenije. Izbor se navezuje na izbor značilnih jedi za celotno Slovenijo.  

 

Temeljni slogan za kulinarično razpoznavnost osrednje Slovenije je: 

 

- Okusiti osrednjo Slovenijo 

  

Temeljni slogan se lahko ustrezno aplicira tudi na različne kulinarične produkte na občinskih 

ali krajevnih ravneh. Npr. Okusiti Ljubljano, Okusiti dobrote Šmarne gore, Okusiti mengeški 

bizgec, Okusiti ljubljansko tržnico, Okusiti osrednjo Slovenijo na njenih hribih in gričih itn. 
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6. POGOJI ZA IZVAJANJE GASTRONOMSKE PONUDBE 

 

- Celotna ponudba jedi mora biti dosledno sezonsko naravnana z upoštevanjem letnih časov. 

- Vsak gostinski lokal na območju osrednje Slovenije, bi moral imeti na jedilnem listu vsaj 

eno jed iz pričujočega seznama. Ta jed (ali te jedi) mora biti ustrezno označena na jedilnem 

listu. 

- Za posamezna živila in jedi naj se navajajo lokalna in regionalna pridelava oz. izvor. 

- Posamezne jedi morajo biti geografsko opredeljene. 

- Čim prej je treba v Ljubljani, drugim mestih in večjih krajih uredit vprašanje vsebine ulične 

in hitre prehrane, seveda skladno z usmeritvami pričujoče strategije. 

- Zlasti za izbrane značilne jedi so potrebne tudi zgodbe. To sicer velja za vse jedi. Če zgodb 

ni, si jih je potrebno izmisliti (!) Slednje velja zlasti za novejše jedi.  

- Izbrane jedi in jedi z vrha piramide morajo biti dosledno zastopane v vseh promocijskih 

gradivih. 

- Osrednja Slovenija potrebuje primerno publikacijo o jedeh tega območja v več tujih jezikih, 

poleg te še publikacije za posamezne značilne jedi (npr. pražen krompir, kranjska klobasa, 

štruklji …). 

- Oblikovati je potrebno tematske kulinarične produkte, kot npr. koliščarske jedi, 

Valvasorjeve jedi, jedi drugih kulturnih okolij, ki so zastopane v osrednji Sloveniji itn. 

- Pri vseh vrstah izletov in programov za turiste je potrebno dosledno navajati tudi kulinarične 

vsebine (npr. za izlet po Plečnikovi dediščini je treba dosledno navajati, kaj bodo turisti 

okusili in kje). Te morajo biti realne glede njihovega izvajanja, kar še zlasti velja za razne 

delavnice. 

- V tematski kulinarični ponudbi osrednje Slovenije potrebujemo ponudbo (realno!) 

turističnih kmetij, članic kolektivne blagovne znamke »Gostilna Slovenija«, čebelarskih 

produktov, ekoloških kmetij idr. 

- Potrebujemo stalen koledar kulinaričnih prireditev. Za vsako občino je nujna vsaj po ena 

taka stalna kulinarična prireditev na leto, ki je lahko vezana na značilno jed določene občine 

(npr. Praznik vodiških prest). Z organizatorji je treba izvesti več delavnic za kar največjo 

stalnost teh prireditev in njihovih datumov.  

- Ne potrebujemo nove skupne tržne znamke za lokalne proizvode, kot to navajajo v Strategiji 

razvoja in trženja turizma za regijo osrednja Slovenija, saj imajo proizvodi in njihovi 

proizvajalci že dovolj možnosti za pridobivanje obstoječih slovenskih in EU tržnih znamk.  

- Pospeševati moramo inovativnost na področju kulinarike in gastronomije osrednje Slovenije. 

Zato navajamo nekaj predlogov v naslednji točki te strategije.  

- Nujna je revitalizacija posameznih vsebin na nekaterih že obstoječih kulinaričnih 

prireditvah, ki so se vsebinsko (programsko) nekoliko izpele (npr. Kostanjeve nedelje na 

Jančah). 

- V strategiji nismo posebej navajali vin in drugih alkoholnih ter brezalkoholnih pijač, razen 

nekaterih izjem (npr. sadni mošt). Osrednja Slovenija sicer ni vinorodno območje, vendar pa 

premore vrsto vinotek, vinskih kleti in prodajalen vin. To pomeni, da jih moramo vključiti v 

celovitost kulinarične razpoznavnosti osrednje Slovenije. Pri tem ni mišljena le ustrezna 

dodatna kulinarična ponudba ampak tudi druženje jedi in vin na prireditvah, kakršne so npr. 

ljubljanska vinska pot, festival vin, ljubljansko mestno martinovanje idr. 
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7. PREDLOGI ZA NOVE TURISTIČNE PROIZVODE, TEMELJEČE NA 

KULINARIKI IN GASTRONOMIJI OSREDNJE SLOVENIJE 

 

- Nujno potrebujemo kulinarični ali gastronomski vodnik po osrednji Sloveniji s kulinarično 

karto. Oboje lahko postane pomemben spominek za turiste.  

- Uvedba dni in praznikov za  določene jedi ali živila (Tak primer so že uvedene Kostanjeva 

ali Jagodna nedelja na Jančah, Festival kranjske klobase v Sori pri Medvodah). Z izborom in 

postavitvijo trdnih stalnih datumov bi dobili razpoznaven koledar kulinaričnih in 

gastronomskih prireditev osrednje Slovenije. Pri določanju poimenovanj za nove prireditve 

naj ne bi izhajali iz besede olimpijada, torej ne »štruklijada, golažijada…«(!). 

- Izdelati je treba oblikovalsko atraktivni poster z značilnimi jedmi vseh 26 občin, ki 

sestavljajo regijo osrednja Slovenija in ga ponujati v prodaji kot spominek. 

- Po vzoru iz tujine razmišljajmo o uvedbi t.i. »Food Crawl Tours«. Te bi lahko uvedli za 

kulinarično ponudbo v Ljubljani in tudi po vseh ostalih občinah osrednje Slovenije. »Food 

Crawl Tours« bi lahko izvajali za kosila ali večerje.  

- Zlasti za Ljubljano, morda tudi za Kamnik in celotno regijo osrednje Slovenije moramo 

oblikovati in ponuditi značilno »ljubljansko kosilo« (lahko tudi večerjo) ali za celotno regijo 

»kosilo osrednje Slovenije«. /Ljubljansko kosilo npr. sestavljajo: goveja juha s hišnimi 

rezanci, govedina s hrenom, pražen krompir, sezonska solata, ljubljanske skutne palačinke 

(lahko tudi druga sladica s seznama)/.  

- Okusiti ljubljansko tržnico – možnost zajtrka ali kosila na tržnici, kar je že večkrat izpeljala 

Hiša kulinarike Jezeršek. Pri tem ne gre le za postrežbo jedi, ki jih pripeljejo na tržnico ampak 

tudi za njihovo neposredno uživanje na posameznih prodajnih mestih. 

- Predlagamo izvedbo natečaja za ljubljansko torto (po imenu in izdelavi), kar bi lahko v 

prihodnje zelo razpoznavno obogatilo kulinarično ponudbo v glavnem mestu države. 

- Gostilne v osrednji Sloveniji in njihove izbrane, (referenčne) jedi. Zelo pomembna vsebina 

in predlog bodočega turističnega produkta, zlasti še z vidika splošnega mnenja naših 

gostincev: Pri nas je vse dobro!  

- Okusiti osrednjo Slovenijo na njenih hribih in gričih. Zelo zanimiv produkt, ki vključuje 

ponudbo na Katarini, Toškem čelu, Slavkovem domu, Šmarni gori, Veliki planini idr.  

Možnost za več različnih programov oz. tematskih kulinaričnih vsebin.  

- Tematska ponudba »Vina, vinske kleti in vinoteke osrednje Slovenije« in sicer kot prospekt 

(katalog) in tematske ture.   
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